
   
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                                                   
 

Lefkoşa, 22 Şubat 2018 

 

Avrupa Birliği’nden Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimleri 

 

Avrupa Komisyonu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, 

Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu olmak üzerek, Kıbrıs Türk toplumunda 

yer alan altı (6) okuldaki altıncı sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi trafik güvenliği eğitimine destek 

vermektedir.  TRAKAYAD ortaklığında AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenmekte olan bu eğitimler, 19 

Şubat 2018 Pazartesi günü Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda başlamıştır. 

Bu eğitimlerin amacı; trafik güvenliğinin önemi ve trafik kullanıcılarının davranışlarının trafikte meydana 

gelen çarpışmalar üzerindeki etkileri hakkında farkındalığı artırmaktır. Toplam 500 öğrencinin katılacağı 

bu eğitimlerde, öğrenciler trafikte nasıl güvende olacaklarını öğrenecektir. Eğitimlerde ayrıca Avrupa’da 

trafikte meydana gelen çarpışmaları azaltmaya yönelik AB uygulamaları hakkında da bilgi verilecektir.  

 

AB tarafından 2009 ve 2013 yılları arasında trafik altyapısının ve trafik güvenliğinin geliştirilmesi için Kıbrıs 

Türk toplumuna toplam 3 milyon Euro tutarında fon ve teknik yardım sağlanmıştır. Bu yardım; araç 

muayene, çarpışma durumlarında veri toplama ve işleme, trafik işletme yönetimi standartlarının 

geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca, bugün ve gelecekteki hareketlilik ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

ve trafikte kazaların meydana geldiği “kör noktaların” bazılarını ortadan kaldırabilecek bir karayolu 

planının hazırlanmasını da sağlamıştır. AB; Kıbrıs Türk toplumunda araç kayıt, sürüş ehliyetlerinin verilmesi ve 

araç muayenesi alanlarındaki kural ve uygulamaları, uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmesi 

maksadıyla yapılacak olan uygulamaların yürütülmesine destek sağlamaya devam etmeyi planlamaktadır.  

 

Arka Plan: 

Avrupa’da 2011 – 2020 yılları arasında yollarda meydana gelen ölümleri en aza indirmek maksadıyla Avrupa Komisyonu 

tarafından bir  Yol Güvenliği Programı benimsenmiştir. Bu program; Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde uygulanacak 

olan bir dizi inisiyatifin bileşiminden oluşmakta ve araç güvenliği, altyapı güvenliği ile yol kullanıcılarının davranışlarının 

geliştirilmesine odaklanmaktadır.   

İlgilenen bireyler, bu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook adresinden veya AB Bilgi 

Merkezi ile iletişime geçerek ulaşabilirler: f/abbilgi veyainfo@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, 

Köşklüçiftlik Lefkoşa. 

 

Basın İrtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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